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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
LAN ETA JUSTIZIA SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Cegasa Portable Energy, SLU enpresarentzako hitzarmen kolektiboa

Ebazpena, Lan eta Justizietako Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lu-
rralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da 2019-2020-2021 Cegasa Portable Energy, 
SLU enpresarentzako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea. 
Hitzarmenaren kodea: 01100241012014.

AURREKARIAK

2019ko otsailaren 27an aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, negoziazio batzordeko enpresari 
ordezkariek eta ordezkari sozialek, 2019ko otsailaren 15ean sinatu zuten lan hitzarmen kolek-
tiboaren testua.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Lehenengoa. Langileen Estatutu Legearen 90.2 artikuluak, urriaren 23ko 2/2015 Errege De-
kretu Legegilea (2015eko urriaren 24ko BOE) aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi 
dagokio, apirilaren 11ko 84/2017 Dekretuko 15.1.h artikuluak –Lan eta Justiziako Saileko egitura 
organika eta funtzionala ezartzen duena (2017ko apirilaren 21eko EHAA)- dionarekin bat etorriz 
eta urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuarekin (2011ko otsailaren 15eko EHAA) eta maiatzaren 
28ko 713/2010 Errege Dekretuarekin (2010eko ekainaren 12ko BOE) – hitzarmen kolektiboen 
erregistroari buruzkoak- lotuta.

Bigarrena. Sinatutako hitzarmen kolektiboak betetzen ditu lehen aipatutako Langileen Esta-
tutu Legearen 85, 88, 89 eta 90 artikuluek xedatutako baldintzak.

Honen ondorioz,

EBATZI DUT

Lehenengoa. Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroko Arabako Lu-
rralde Bulegoan erregistratu eta gordailatzeko agintzea eta aldeei jakinaraztea.

Bigarrena. ALHAOn argitara dadin xedatzea.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko apirilaren 3a

Arabako lurralde ordezkaria
CARMEN DE CELIS CUEVAS
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2019-2021 Enpresa-hitzarmena 
Cegasa Portable Energy, SLU Vitoria-Gasteiz

Gasteizen bildu dira, 2019ko urriaren 31n, enpresako zuzendaritzako ordezkariak eta langi-
leen-delegatua, enpresa-hitzarmenaren behin betiko testua izenpetzeko.

Hitzaurrea

Hitzarmen hau Cegasa Portable Energy, SLU enpresaren 2016-2018 urteetarako hitzarmen 
kolektiboaren ondotik dator, hura ordezkatzera, hain zuzen ere.

Era berean, eta ordezko moduan, hitzarmen honetan espresuki aurreikusten ez diren al-
derdietarako, unean uneko Arabako industria siderometalurgikoan indarrean dagoen esparru 
sektorialean eta akordio Estatalean xedatutako baldintzak ezarriko dira.

1. artikulua. Aplikazio-eremua

Akordio hau Cegasa Portable Energy, SLU enpresako Gasteizko langile guztiei aplikatuko 
zaie.

Hemen jasotako lan-baldintzak ez dira aplikagarriak izango Cegasa Portable Energy, SLU 
enpresaren Oñatiko lantokiko langileentzat, hori ekoizpen-unitate autonomoa baita.

2. artikulua. Indarraldia

Hitzarmenaren hasierako iraunaldia 2019ko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra 
bitartekoa izango da, eta data horretatik aurrera automatikoki amaitutzat emango da.

Hala ere, hasierako indarraldia amaitutakoan, hitzarmen honek indarrean jarraituko du beste 
hitzarmen bat sinatu artean.

3. artikulua. Hitzarmen honetan hitzartutako lan-baldintzak ez aplikatzea

Enpresak ezingo dio, inola ere ez, Langileen Estatutuaren 82.3 artikuluan jasotako proze-
duraren bidez hitzarmen hau ez aplikatzeko aukerari heldu. Hala badagokio, mugaegunaren 
aurretik hitzarmena berriro negoziatzen saiatuko da beste hitzarmen bat lortzeko; edo, bestela, 
hitzarmena berrikusiko du, Langileen Estatutuaren 86.1 artikuluan xedatu bezala. Horretarako, 
gutxienez hilabeteko kontsulta-epe bat zabalduko da.

Bi aldeek zehazki adostu dute desadostasunik baldin badago, edonola ere, PRECO lanbi-
de-akordioaren adiskidetzea eta bitartekaritza aplikatuko dela. Arbitraje-prozedura bi aldeek 
espresuki hala erabakitzen badute aplikatuko da, ez bestela.

4. artikulua. Berme pertsonalak

Osotara hartutako baldintza pertsonalen batzuek gaindituz gero hitzarmen honetan itundu-
takoa, errespetatu egingo dira; horrela, hitzarmenaren indarraldiaren aurretik hemen ezarri-
takoa baino ordainsari handiagoa jasotzen zuten langileei ez zaie guztizko lansaria gutxituko 
hitzarmena indarrean jartzearen ondorioz.

5. artikulua. Xurgapena eta konpentsazioa

Hitzarmenaren iraunaldia hasten denean enpresan indarrean dauden kontzeptu ekonomiko 
guztiak izena, izaera edo jatorria zeinahi dutela xurgatu eta konpentsatuko ditu hitzarmen honek 
bere kontzeptuekin. Hitzarmenak dirauen bitartean nahitaez aplikatu beharreko legezko xedape-
nen ondorioz kontzeptu ekonomikoetan edo beste edozeinetan igoerarik gertatzen bada, kasu 
honetan bakarrik eragingo zaio hitzarmenari: igoerek orokorki hartuta eta urteko zenbatekoan 
gainditzen dituztenean hemen adostutako kontzeptuak.

6. artikulua. Ordezko arauak

Hitzarmen honetan itundutako baldintzek batasun eta unitate zatiezina eratzen dute, eta apli-
kazio praktikoari begira, oro har hartuko dira urteko zenbatekoan. Hitzarmen honetan aurreikusi 
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gabeko guztiari dagokionez, Arabako industria siderometalurgikoan indarrean dagoen esparru 
sektorialean, Langileen Estatutuan eta/edo aplika daitezkeen gainerako legezko arauetan xe-
daturikoa hartuko da kontuan.

7. artikulua. Lanaldia

Urteko lanaldia, 2016-2018 hitzarmena indarrean dagoen denbora guztirako, modu honetara 
ezarriko da:

- 2019 – 1.696 ordu urtean.

- 2020 – 1.693 ordu urtean.

- 2021 – 1.690 ordu urtean.

8. artikulua. Lan-egutegia

Zuzendaritzak du lan-egutegiak osatzeko eskumena. Zuzendaritzak aldez aurretik 
kontsultatuko du enpresa-batzordearekin batzuen eta besteen iritziak zein diren jakiteko. Elkarre-
kin egindako azterketaldiak 15 eguneko epea izango du.

Une horretatik aurrera, zuzendaritzak behin betiko erabakia hartuko du, eta hedapen- eta 
argitalpen-prozesua hasiko. Ekitaldi berrirako lan-egutegiak, beranduenik ere, aurreko ekitaldiko 
abenduaren 15ean argitaratu beharko dira.

Enpresak konpromisoa hartu du egutegiak eta sartzeko ordutegiak malguagoak egitea eska 
dezaketen baldintzak banaka kontuan hartzeko, betiere zerbitzuaren prestazioan edo bezeroari 
eman beharreko zerbitzuaren kalitatean ondorio negatiborik sortzen ez bada, bezeroarekiko 
arreta- eta erantzun-ordutegia murrizteagatik, eta, nolanahi ere, hierarkia-arduradunak eta Giza 
Baliabideen Sailak balioztatu beharko du ordutegien eta egutegien malgutze hori.

Enpresako langileen legezko ordezkariek konpromisoa hartzen dute zuzendaritzarekin 
lankidetzan jarduteko eta irtenbideak bilatzeko enpresako bezero guztien eskariei urte osoan 
zehar erantzun ahal izateko, betiere eskatutako kalitate- eta zerbitzu-estandarrak betez.

9. artikulua. Oporrak

Oporrak, gutxienez, 30 egun natural izango dira, eta ezin izango dira asteburuan nahiz 
jaiegunean zenbatzen hasi.

Baliatzeko aldiak urteko egutegian ezarriko dira, eta, nolanahi ere, lanaren eskakizunengatik 
ezinezkoa den unitate edo eremuetan izan ezik, gainerakoetan ahalegina egingo da langile 
guztiek udan gutxienez hiru aste balia ditzaten. Opor-egun hauek modu jarraituan baliatuko 
dira, etenaldirik gabe.

Langileek urteko lanaldian ezarritakoa baino ordu gehiago egiten badituzte lan, soberako 
ordu horiek nahieran hartu ahal izango dituzte, betiere enpresako zuzendaritzak aldez aurretik 
horrela onartzen badu.

Salbuespenak:

- Gaixotasun arrunten, lanekoak ez diren istripuen edo lan-istripuen edo lanbide-gaixotasu-
nen ondorioz baja hartzen duten langileek eskubidea izango dute, egoera horrek oporraldiaren 
zati batean edo oporraldi osoan irauten badu, aldi horretako lanegunak baliatzeko, betiere urte 
naturala amaitu aurretik hartzen badute alta.

- Oporraldian ezkontzen diren langileei kontzeptu horregatik dagozkien baimen-egunak 
opor-egunetara metatuko zaizkie.

- Ordaindutako beste baimen batzuk hartzeko eskubidea duten langileek ezingo dituzte egun 
horiek hartu oporraldiarekin batera egokitzen badira.
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10. artikulua. Soldata- eta ekonomia-planteamendua. Sistema aldakorra

Ordainsariak.

Soldata-igoerak:

2019, 2020 eta 2021. urteetarako soilik, ondoren zehaztutako soldata-igoerak izango dira. Ez 
da halako igoerarik ezarriko hortik aurrerako urteetarako, beste hitzarmen kolektiborik sinatu 
gabe edota enpresa-hitzarmenik izenpetzen ez bada; kasu horretan, hitzarmen berrian zehaz-
tutako baldintzen arabera aplikatuko dira igoerak. Hauek dira datozen hiru urteetarako igoerak:

2019. urtea: soldata-igoera = 2018ko KPIa + kontzeptu finkoen gaineko ehuneko 0,50 
(kontzeptu finkoak: oinarrizko soldata, osagarria, finkatze-osagarria eta Ad Personan osagarria), 
erregularizazioarengatik soldata-igoera handiagoa denean izan ezik.

2020. urtea: soldata-igoera = 2019ko KPIa + kontzeptu finkoen gaineko ehuneko 0,50 
(kontzeptu finkoak: oinarrizko soldata, osagarria, finkatze-osagarria eta Ad Personan osagarria), 
erregularizazioarengatik soldata-igoera handiagoa denean izan ezik.

2021. urtea: soldata-igoera = 2020ko KPIa + kontzeptu finkoen gaineko ehuneko 0,50 
(kontzeptu finkoak: oinarrizko soldata, osagarria, finkatze-osagarria eta Ad Personan osagarria), 
erregularizazioarengatik soldata-igoera handiagoa denean izan ezik.

Hitzarmena indarrean den denboran (2019-2021), ez dira gainerako soldata-kontzeptuak 
igoko; beraz, kontzeptu horiek aurreko hitzarmen kolektiboan zeuden baldintza beretan geratuko 
dira, inolako aldaketarik eta igoerarik gabe.

Hitzarmen honetan jasotako soldata-igoerak 2019ko urtarrilaren 1etik aurrerakoak izango 
dira eta halaxe ordainduko dira atzeraeraginez. Soldaten arteko aldeen ordainketa 2019ko 
martxoaren 31 baino lehen egingo da.

Ordainsari aldakorra (OA):

Ordainsari aldakorraren sistemak 600 euroko zenbatekoa ezartzen du urteko; bada, plan-
tilla osoari ezar dakioke, finkatu ezin daitekeen izaera aldakorra dauka, eta urteko xedeen 
betetze-mailaren arabera jaso ahalko da.

Ordainsari aldakorra hurrengo urteko lehenengo hiruhilekoan ordainduko da, xedearen 
emaitza jakin ostean; hortaz, ordainsari aldakorra kalkulatzen den ekitaldia amaitu ondoren 
bakarrik eskatu ahalko da.

Urte bakoitzeko urtarrilaren 31 baino lehen, enpresak hurrengo urteko xedeak argitaratuko 
ditu. Erantsitako taulan jaso dira 2019ko xedeak:

SAILA ADIERAZLEA XEDEA BETETZE-MAILA

Erosketak
Salmenta-
kostuen 
ehunekoa

Salmenta-kostuen 
ehunekoa, 3 negozioren 
aurrekontua eginez 
(batezbesteko aritmetikoa)

* Salmenta-kostuen ehunekoa< o = Ehunekoa X: OAren ehuneko 
100 ordaindu = 600 euro
* Salmenta-kostuen ehunekoa<ó = ( Ehunekoa X- ehuneko 1,5): 
OAren ehuneko 150 ordaindu = 900 euro

Administrazioa 
Giza Baliabideak 
Merkataritza

Salmentak: 
Zinka-Airea

Zinka-Airearen salmenten 
zenbatekoa (aurrekontua)

*Salmenten ehuneko 100: OAren ehuneko 100 ordaindu = 300 euro
*Salmenten ehuneko 115: OAren ehuneko 150 ordaindu = 450 euro

Salmentak: 
Litioa-Iona

Litioa-Ionaren salmenten 
zenbatekoa (aurrekontua)

*Salmenten ehuneko 100: OAren ehuneko 100 ordaindu = 300 euro
*Salmenten ehuneko 115: OAren ehuneko 150 ordaindu = 450 euro

Datozen urteetan, adierazle aldakor moten eta aplikatzeko zenbatekoen berrikuspena ne-
goziatuko da, eta enpresaren eta batzordearen artean adostuko.

** Xedeengatiko ordainsari aldakorra jaso dutenei, sistemaren araberako gehieneko zenba-
tekoraino bakarrik igoko zaie ordainsari hori. Ordainsari aldakor horren gainetik egonez gero, 
ez da ez igoerarik aplikatuko, ez xederik aldatuko, daukaten ordainsari aldakorrari dagokionez.
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Ordainsari aldakorra jasotzeko eskubidea izango dute abenduaren 31n plantillan dauden eta 
xedeen urtean enpresan gutxienez 6 hilabeteko antzinatasuna duten langileek, eskala honen 
arabera:

• Xedeen urtean 6 hilabetetik beherako antzinatasuna: ez dagokio ordainsari aldakorra.

• Xedeen urtean 6 eta 9 hilabete arteko antzinatasuna: egokitzen den ordainsari aldakorraren 
ehuneko 50.

• Xedeen urtean 9 eta 11 hilabete arteko antzinatasuna: egokitzen den ordainsari aldakorra-
ren ehuneko 75.

• Xedeen urtean 11 hilabetetik gorako antzinatasuna: egokitzen den ordainsari aldakorraren 
ehuneko 100.

Era berean, ordainsari aldakorraren sistema aldatu denez, eta 2019rako bakarrik, ordain-
sari aldakorraren sistemen arteko aldearen ehuneko 75 ordainduko da, aurreko hitzarmenean 
jasotzen diren mailen arabera, gehi gaur egungo ordainketa-sistemaren 600 euroak. Zenbateko 
hori ez da finkagarria, eta ordainketa bakarrean abonatuko da.

Ordainsariak:

Jarraian azaltzen dira hitzarmen honek araututako soldata-politika osatzen duten ordainke-
ta-kontzeptuak, eta bat datoz horren I. eranskinean jasotako soldata-tauletan adierazitako ba-
lioekin.

- Ordainsari-kontzeptuak

- Oinarrizko soldata

- Antzinatasun-plusa

- Aparteko ordainsariak.

- Oporretako ordainsaria.

- Helburuak lortzegatiko pizgarriak

- BGAE konpentsazioa

- Kontsolidazio-osagarria

- Ad person osagarria

11. artikulua. Aparteko orduak

Aparteko orduak halakotzat zenbatuak izateko, dagokion hierarkia-arduradunak balioztatu 
beharko ditu, lanaren antolamenduzko eskakizunen arabera horiek egiteko dagoen premia 
aztertuta.

Lanaldi bakoitzerako ezarritako ordutegia hogeita hamar minutu jarraitutan gainditzen du-
tenak soilik hartuko dira aparteko ordutzat.

Aparteko orduen hartzekodunek sorrarazitako ordu horiek, hasiera batean, lanaldi libreekin 
konpentsatuko dira. Sartutako lehenengo aparteko orduei dagokienean (hurrengo 2 orduetara 
arte), ordu batekin konpentsatuko da sartutako ordu bakoitza; bigarren aparteko orduak (lehe-
nengo aparteko orduetatik aurrera) 1,3 ordurekin; eta hirugarren aparteko orduak (jaiegunetan 
egiten direnak) 1,5 ordurekin. Orduekin konpentsatzea ezinezkoa izango balitz, ekitaldiaren 
amaieran likidazioa egingo da, eta gehienez 24 ordu mantenduko dira hurrengo ekitaldian 
baliatzeko.

12. artikulua. Lizentziak eta baimenak

Behar besteko aurrerapenarekin jakinarazita, langileek baimen ordainduak hartzeko eskubi-
dea izango dute, arrazoi hauengatik:
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- Gurasoen, aitaginarrebaren-amaginarreben, aitona-amonen, seme-alaben, biloben eta 
anai-arreben heriotzagatik: hiru egun natural. Ezkontidearen heriotzagatik: bost egun natural, 
eta ordaindu gabeko hiru egun gehiagoko baimena eskatzeko aukera.

- Ezkonanaien, ezkonarreben, ezkonsemeen eta ezkonalaben heriotzagatik: bi egun natural.

- Bigarren maila arteko odol- edo ezkontza-senide batek gaixotasun larria badu eta behar be-
zala justifikatzen bada: bi egun natural edo horren baliokidea lanaldi erditan, erakundeari kalte-
rik eragiten ez badio. Horri dagokionez, gaixotasun larria izango da dagokion medikuak larritzat 
kalifikatzen duena, izan hasierako egiaztagirian edo izan alde batek eskatuta geroagoko egiaz-
tagirian kalifikatzen duena. Ziurtagiri hori izan ezean, Gizarte Segurantzako osasun-zerbitzuek 
horretarako egiten dutena aurkeztuko da. Baldin eta gaixoa langilearen zuzeneko ahaidea bada, 
langilearekin bizi bada, ebakuntza egiten badiote eta ospitaleratu egin behar badute, ez da 
izango beharrezkoa egiaztagiria aurkeztea. Gaixotasun larriak iraunez gero, lehen lizentzia 
amaitu eta hogeita hamar egun igarotzean epe berdineko eta ordaindu gabeko lizentzia ba-
terako eskubidea izango du langileak. Kasu horretan, ez da aplikatuko baimenaren luzapena.

- Seme-alaba ezinduak dituzten langileak: bi egun natural seme-alaba horien kontsulta me-
dikoetara joateko, betiere 150 kilometrotik gorako desplazamendua egin behar badute.

- Seme-alaben jaiotzagatik: bi egun natural edo horren baliokidea lanaldi erditan, erakun-
deari kalterik eragiten ez badio. Ebakuntza egin behar badiote, baimenak beste hiru egun na-
tural izango ditu.

- Seme-alaben, anai-arreben edo aita-amen ezkontzagatik: egun natural bat.

- Langilearen ezkontzagatik: hamazazpi egun natural. Ekoizpen- eta antolaketa-gorabehe-
rek aukera ematen badute, baimen hori beste hamar egunez luzatu ahal izango da, ordaindu 
gabe. Enpresak baimen osagarri hori onartzen ez badu, zergatia jakinarazi beharko dio enpre-
sa-batzordeari edo langileen ordezkariari.

- Ohiko etxebizitzaz aldatzeagatik: egun natural bat.

- Mediku-kontsultak: langileak behar duen denbora guztia izango du Osakidetza-Euskal 
Osasun Zerbitzuko espezialisten mediku-kontsultara joateko, kontsulta-ordua eta lan-orduak 
bat baldin badatoz eta kontsulta hori medikuntza orokorreko mediku batek agintzen badu. 
Horretarako, langileak aldez aurretik mediku-agindu horren egiaztagiria aurkeztu beharko dio 
enpresaburuari. Gainerako kasuetan, urtean gehienez hamasei ordu izango dira.

- Lehen mailako senideei –gurasoak eta seme-alabak– mediku-kontsultetara laguntzeko, 
urtean 8 ordu gehienez. Baimen hori hartzeko, behar adinako aurrerapenaz (48 ordu) jakinarazi 
beharko zaio sail bakoitzeko arduradunari, eta, ondoren, langileak senide horri medikuarengana 
lagundu diola egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko du. Adierazitako baldintzetan, lehen 
mailako senideei mediku-kontsultetara laguntzeko urtean 8 ordu baino gehiago hartzen badira, 
ordu horiek berreskuratu beharrekoak izan daitezke saileko arduradunak xedatutako moduan.

Artikulu honen 1., 2., 3., 5., eta 6. idatz-zatien kasuan, arestian adierazitako epeak beste bi 
egun gehiagotan luzatu ahal izango dira gehienez, langileak 150 kilometrotik gorako despla-
zamendua egin behar badu.

13. artikulua. Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorraren babes-eragina hobetzea

Enpresako ABE mutua-funtsa. (Enpresaren aseguru partikularraren baliokidea da).

Hitzarmen berria sinatu arte, ehuneko 0,3eko ekarpena mantenduko da, langileari nominan 
deskontatu zaionagatik nahiz enpresak eman duenagatik.

Datuen bilakaeraren arabera, urtero zehaztu beharko da langileek jarri beharreko ehune-
koa, ez dadin saldo negatiborik egon; nolanahi ere, enpresak ehuneko 0,5eko muga izango du 
gehienez.
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Enpresak aztertu egingo ditu saldo positiboak, eta aparteko kasuetan, langileek egin beha-
rreko ekarpena eten egingo du, saldoa 5.000 eurotik gorakoa baldin bada.

Istripu-poliza

Egun izenpetutako laneko istripuengatiko aseguru-poliza mantentzen da.

14. artikulua. Dietak eta kilometrajeak

- Merkataritza-sareko dietak:

Merkataritza-sareko langileek elikadura-dieta kontzeptuagatiko konpentsazioa jasotzeko 
eskubidea izango dute; horretarako, dagokion gastuaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute.

- Kilometrajea:

Enpresak eskatuta langileak bere ibilgailu partikularra erabili behar badu bere eginkizunak 
egiteko (laneko tresna gisa), jatorritik (langilearen lantokitik, alegia) dagokion kilometrajea 
jasoko du.

- Zenbatekoak:

0,33 euro kilometro bakoitzeko.

15. artikulua. Kontratazioko probaldiak

Enpresak Langileen Estatutuaren 14. artikuluak xedatutakoa hartuko du oinarri arlo honetan.

16. artikulua. Lanbide-prestakuntza

Zuzendaritzak urteko prestakuntza-plan bat egingo du, hala badagokio, lan-arloko legeriak 
edo horretarako diru-laguntzak ematen dituzten bestelako eragileek ezartzen dituzten jarraibi-
deak betez. Plan horrek helburu nagusi hau izango du: langileen lanbide-trebakuntza sustatzea 
eta mantentzea, negozioaren unean uneko egoerarekiko eta horren araberako premiekiko 
koherentziari eutsiz.

2016ko Prestakuntza-planean oinarrituta, zuzendaritzak enpresa batzordearen iradokizunak 
jasotzeko prozedurak hobetuko ditu, zehazten diren prestakuntza-ekintzak aurkeztuko ditu, 
eta horiek zenbateraino gauzatu diren jakiteko aldizkako balantzea egingo du. Urteko planetik 
ondorioztatzen diren prestakuntza-ekintzak ahal bada lanaldiaren barruan egingo dira.

Langileen Estatutuaren 23.3. artikuluan jasotako baimena enpresaren prestakuntza-planean 
jasotako prestakuntza-ekintzen esparruan baliatuko da.

17. artikulua. Eszedentziak

Enpresak aztertuko du ea bideragarriak diren lan-kontratua denbora-tarte jakin baterako 
eteteko eskariak (lanpostua gordez).

Eszedentziak Langileen Estatutuaren 46. artikuluan xedatutakoaren arabera arautuko dira.

18. artikulua. Errelebo-kontratua

Enpresak unean-unean aztertuko du errelebo-kontratuak borondatez sinatzeko aukera, 
enpresaren egoera ekonomikoa eta errelebo-kontratuari aplika dakiokeen legeria kontuan 
hartuta.

19. artikulua. Hutsik gelditu diren lanpostuak betetzea

Enpresak konpromisoa hartzen du hutsik gera daitezkeen postu guztiak enpresako bertako 
langileekin betetzeko ahalegina egiteko, betiere, langile horiek posturako behar diren eskaki-
zunak betetzen badituzte.
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20. artikulua. PRECO

Gatazka kolektiboak konpontzeko, alderdiek PRECO - Laneko Gatazkak Ebazteko Boronda-
tezko Prozedurei buruzko Lanbide arteko Akordioan jasotakoa beteko dute (2000ko apirilaren 
4ko EHAA). Arbitraje-prozedura bi aldeek espresuki hala erabakitzen badute aplikatuko da, ez 
bestela.

21. artikulua. Batzorde paritarioa

Batzorde paritario bat ezarriko da hitzarmen hau betetzearekin lotutako interpretazio-, 
adiskidetze- eta zaintza-lanetarako. Honako hauek izango dira batzorde horretako kide: enpre-
sa-batzordeko gehienez hiru kide /hitzarmena izenpetzen duten zentral sindikaletakoak), eta 
enpresako zuzendaritzaren ordezkariak, kopuru berean.

Hauek dira batzorde paritarioaren eginkizun espezifikoak:

- Hitzarmena interpretatzea; hain zuzen, hitzarmenaren interpretazioaren harira sor litezkeen 
gatazka kolektiboak izan aurretik erabaki bat hartu beharko du. Batzordeak gehienez ere hama-
bost eguneko epea izango du erabakitzeko, desadostasuna aurkezten denetik hasita.

- Hitzartutakoa modu kolektiboan betetzen dela zaintzea; proposatzen zaizkion gai eta ezta-
baidei buruz erabaki ahal izango du.

Enpresak, langileek edo haien edozein ordezkarik eska dezakete batzorde paritarioak iritzia 
ematea haren eskumenekoak diren gaiei buruz.

Batzorde paritarioko edozein alderdik parte hartzeko eskaera jasotzen duenean, batzordeko 
gainerako aldeei jakinaraziko die, eta, horrela, bakoitzak beharrezkotzat jotzen duen informazioa 
jaso ahalko du.

Batzorde paritarioak goragoko mailako akordioekin koordinatuko du bere jarduera; lan-ga-
tazkak konpontzeko prozeduren inguruan dauden edo etorkizunean sor daitezkeen akordioekin 
alegia.

Xedapen gehigarriak

Lehen xedapen gehigarria: Antzinatasuna.

Langile bakoitzak hiru bosturteko metatu ahal izango ditu gehienez. Esandakoaren kaltetan 
izan gabe, 1997aren urtarrilaren 1a baino lehenago bosturteko gehiago pilatu zituzten langileek 
horiek jasotzen jarraituko dute berme pertsonal gisa.

Bigarren xedapen gehigarria: Izatezko bikoteak.

Izatezko bikoteak arautzen dituen maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen esparruan, eta ordain-
dutako baimenak eta diru-laguntzak onartze aldera, sine qua non baldintza izango da izatezko 
bikote gisa erregistratuta daudela egiaztatzen duen jakinarazpena edo ziurtagiri ofiziala aur-
keztea, dagokion erakundearen aurrean horretarako izapidetua. Dokumentu hori urtero egu-
neratua emango da, bekak emateko eguna baino lehen, eta, salbuespen gisa, izatezko bikotea 
formalizatzen den edo baliogabetzen den unean.

Hirugarren xedapen gehigarria: ACUNSA, San Prudentzio Lan Fundazioa, GEROA BGAE.

2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, kendu egin zen ACUNSAREN prestazioa, eta 2012ko ekai-
naren 19tik aurrera, San Prudentzio Lan Fundazioarena. GEROA BGAEren prestazioa 2013ko 
urriaren 1etik aurrera kendu zen, eta, beraz, hori jaso izan duten langileek enpresak horienga-
tik egiten zuen ekarpenaren (BGAE konpentsazioa) ehuneko 50 jasoko dute haien nominan 
konpentsazio moduan, eta ez dute inolako beherapenik izango, ez dutelako inolako kopururik 
eman behar.
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Laugarren xedapen gehigarria: etekinen hobaria.

Hitzarmen honen indarraldian, enpresak etekinen hobari bat abonatuko dio langile bakoitzari 
urtean, 300 eurokoa; beti ere, ekitaldiko emaitza handiagoa bada aurreko ekitaldikoa baino eta 
ekitaldiko emaitza milioi bat eurokoa baino handiagoa bada.

Ikuskaritza-txostena argitaratu eta hurrengo hilabetean abonatuko da urteko etekinen ho-
baria; hortaz, ikuskaritza-txostena amaitu ondoren bakarrik eskatu ahalko da etekinen hobaria.

Ordainsari aldakorra jasotzeko eskubidea izango dute ekitaldiko abenduaren 31n plantillan 
dauden eta hobariari dagokion ekitaldian enpresan gutxienez 6 hilabeteko antzinatasuna duten 
langileek, eskala honen arabera:

Xedeen urtean 6 hilabetetik beherako antzinatasuna: ez dagokio etekinen hobaria.

Xedeen urtean 6 eta 9 hilabete arteko antzinatasuna: Etekinen hobariaren ehuneko 50.

Xedeen urtean 9 eta 11 hilabete arteko antzinatasuna: Etekinen hobariaren ehuneko 75.

Xedeen urtean 11 hilabetetik gorako antzinatasuna: Etekinen hobariaren ehuneko 100.
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2019 Soldata taula

TALDEA SOLDATA OINARRIA ANTZINATASUNA 1. AO 2. AO JAO

003 3.115,89 34,09 27,64 29,62 31,57

004 2.995,50 34,09 26,66 28,56 30,43

005 2.876,04 31,43 25,66 27,5 29,32

006 2.755,05 31,43 24,68 26,44 28,18

007 2.636,02 31,43 23,7 25,4 27,06

008 2.553,60 31,43 22,9 24,55 26,17

009 2.466,38 31,43 22,12 23,7 25,26

010 2.382,57 29,51 21,32 22,85 24,37

011 2.385,76 29,51 21,19 22,71 24,21

012 2.314,97 29,51 20,58 22,06 23,5

013 2.242,29 29,51 19,98 21,41 22,81

014 2.167,05 29,51 19,36 20,75 22,1

015 2.100,98 27,43 18,76 20,08 21,41

016 2.036,50 27,43 18,16 19,45 20,74

017 1.992,88 27,43 17,72 19,00 20,25

018 1.950,94 27,43 17,31 18,56 19,78

019 1.915,21 27,43 16,91 18,13 19,3

020 1.878,56 27,43 16,51 17,69 18,85

021 1.835,62 27,43 16,09 17,24 18,38

022 1.812,39 27,43 15,89 17,02 18,14

023 1.786,08 26,19 15,65 16,78 17,87

024 1.762,74 26,19 15,43 16,53 17,63

025 1.738,45 26,19 15,18 16,28 17,34

026 1.714,89 26,19 14,97 16,04 17,09

027 1.689,00 26,19 14,73 15,8 16,84

028 1.664,74 25,15 14,5 15,53 16,57

029 1.642,95 25,15 14,28 15,3 16,31

030 1.631,98 25,15 14,05 15,06 16,04

031 1.608,71 25,15 13,8 14,81 15,76

032 1.585,58 25,15 13,59 14,55 15,51

033 1.555,73 23,68 13,37 14,33 15,27

034 1.531,60 23,68 13,18 14,11 15,05

035 1.503,41 23,68 12,96 13,9 14,82

1. AO – Lehenengo aparteko orduak.

2. AO – Bigarren aparteko orduak.

JAO – Jaieguneko aparteko orduak.
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